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RAPORTUL COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE
Compartimentul Strategii Urbane şi gestionare documentaţii de urbanism şi Serviciul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Suceava consideră oportun
şi legal proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism – Plan urbanistic zonal
şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuinţe cu regim mic
de inălțime şi funcţiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală,
împrejmuire, pe teren proprietate privată situat în zona străzii Mitocului, în suprafață totală de
14133mp, identic cu parcelele cadastrale nr.44111(1316 mp), nr. 44112(1000 mp), nr. 44113
(1000 mp), nr. 44114 (1000 mp), nr. 44115 (1000 mp), nr. 44116 (1000 mp) și nr. 44117 (917 mp)
situat in intravilanul municipiului și parcela nr. 37525(6900mp) aflată în extravilanul
municipiului.
Legalitatea proiectului este susţinută de prevederile legislaţiei în vigoare, şi anume: Legea
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, Ordinul MDRL
839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
republicata, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, HGR nr.
525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Planul Urbanistic
General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, legislaţia de
specialitate privind protecţia mediului, de viaţă al populaţiei, alte acte normative în vigoare.
Oportunitatea acestui proiect de hotărâre constă în necesitatea de a reglementa urbanistic o
zonă din municipiul Suceava privind regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţime maximă
admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT),
retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale
parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materiale admise, organizarea circulaţiei şi
acceselor, spaţii verzi amenajate, locuri de parcare, în vederea construirii unor locuințe cu regim
mic de înălțime care să satisfacă cerințele de construire de locuințe în zona străzii Mitocului,
corelat cu respectarea cerințelor urbanistice caracteristice zonei.

